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Det svarta året



Den här verksamhetsberättelsen finns endast som PDFfil.
Brödrexten är satt med Century Schoolbook och rubriker
med Segoe Semibold.
Verksamhetsberättelsen är
formgiven av Peter Hasselbom.
som också tagit samtliga fotografier.


Årsmötet 2012
Årsmötet höll per telefonkonferens, den 6 september. På
mötet deltog 11 medlemmar.
Mötet befanns vara korrekt
utlyst. Dagordningen fastställdes och verksamhetsberättelsen lästes upp. En del
rättelser gjordes angående
verksamhetsberättelsen som
sedan lades till handlingarna.
Balans och resultaträkningen
fastställdes och det visade att
årets resultat slutade på drygt
25 000 kronor och att klubben
har ett eget kapital på lite mer
än 50 000. Revisorn hade inget
att anmärka på och styrelsen
beviljades ansvarsfrihet.
Det hade inkommit en motion
från styrelsen till mötet. Det
var en stadgeändring av myck-

et procedurell art som togs för
andra gången. Ändringen gör
det enklare att reglera antalet
ledamöter i styrelsen.

sioner om föreningens verksamhet. Verksamhetsplanen
och Monicas förslag lämnades
över till nya styrelsen

Delegater till SVERAKs
årsmöte överlämnade årsmötet
till den nya styrelsen att utse.

Budgeten för nästa år är gjord
med bred marginal, men visar
på ett plus med 28 200 kr.
Detta beroende på vinst för
utställningen i Umeå 2012.

Verksamhetsplanen diskuterades. Monica Einarsson
föreslog att kommande års
verksamhetsplan presenteras
i så god tid att medlemmarna
kan lämna in synpunkter och
eventuella motioner utifrån
verksamhetsplanen. Monica
E föreslog att klubben ska ha
medlemsmöten för att diskutera klubbens verksamhet
och att forumet ska bli mera
aktivt för att föra ut diskus-

I samband med att medlemsavgifterna bestämdes till att
ligga kvar på förra årets nivå,
fick styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till sänkta avgifter till nästa årsmöte.
Styrelsen fick också mandat
att i samband med värvningskampanjer erbjuda extra
förmånliga medlemspriser.
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		Susanne Tiger
		Katinka Pålsson
Anna Källström avsa sig sitt styrelseuppdrag och alla andra
uppdrag i föreningen från och med 1:a juni. Agneta Rudberg
valde att avsäga sig sina uppdrag på hösten 2013. Daniel Fransson medverkade mycket sporadiskt i styrelsearbetet i början och
mot slutet inte alls.



Medlemmar
Klubbens medlemsantal var vid verksamhetsårets slut 69 stycken, fördelade på 46 huvudmedlemmar, 9 familjemedlemmar och 14 stödmedlemmar. Det är fortsatt lite färre medlemmar än
föregående år. 5 för att vara exakt.

Verksamheten
AbSolut kattklubb har under verksamhetsåret hållit
ett antal protokollförda styrelsemöten.

Ekonomi

Ekonomin är fortsatt god och
vi gör ett resultat i år på ungefär åttatusen kronor. Överskottet beror på att årets utställning genererade en liten vinst
på nästan tolvtusen kronor.

SVERAK:s årsmöte

Anna Källström var ensam
delegat till Sverak:s årsmöte,
eftersom Daniel Fransson som
egentligen skulle varit med
fick sent förhinder.
Vi hade inte lämnat några
egna motioner till årsmötet
och så jättemycket intressant
och spännande verkar inte ha
tilldragit sig. Det vi tyckte var
mest kontrovesiellt var den
nya mindre oprganisationen
som SVERAK ska prova för att
spara pengar.

AbSolut Nyheter

AbSolut Kattklubb ger ut
fyra nummer av medlemstidningen AbSolut Nyheter per
år. Redaktör och distributör
har sedan förr åramötet varit
Anna Kjällström. Anna styrde
upp utgivningen som halkat
lite efter och i och med nummer 1/2013 var tidningen åter
i takt med tiden.


Anna valde att avsäga sig
redaktörsskapet inför sommaren och någon ny redaktör
har vi inte hittat, således har
inte heller några fler nummer
kommit ut efter Annas sista;
nummer 2/2013.

Webbplatsen

På webbplatsen har det inte
skett några större förändringar. Uppdateringstakt och
antalet besökare är ganska
oförändrat jämfört med de
senaste åren. Det vill säga det
är stadigt runt tusen unika
besökare varje månad. I samband med utställningen fördubblades antalet besökare.

Utställning

AbSolut Kattklubb arrangerade en 2-cerifikat internationell kattutställning 6 & 7
oktober i Umeå. Under lördagen bedömdes 277 katter och
under söndagen 235.
Våra raser var förutom det
vanliga tävlandet föremål för
en BIR. På lördagen blev IC
S*Abylyx Gioco d’inverno
JW bästa abessinier och S*All
Inclusive Esto bästa somali.
På söndfagen var det SC
S*GoodNews King of
Hearts och IC
S*Skrasselkattens Bongani
som vann de respektive titlarna.

På det hela taget var det en
lyckad utställning med nöjda
utställare, funktionärer och
domare.

Telefonfika

Under verksamhetsåret
har det har av hållits två
fikamöten.
5/12 2012 Höll Matilda Eriksson ett mycket uppskattat
möte om BARF- Bones And
Raw Food. Hon talade också
mycket om sin bok - BARF
Mat för en riktig katt. 5 medlemmar närvarade på mötet.
10/4 2013 diskuterade vi avel
och restriktioner. 4 medlemmar deltog i mötet.

Kattens dag

Flera medlemmar deltog i Kattens Dag runtom i Sverige.

PR-material

Vi har som ambition att ta
fram nytt pr-material, men
detta år har det inte blivigt av.

Vänklubbar

Ask har två vänklubbar Oci
kattklubb och Min Kattklubb.



Övriga aktiviteter i klubben
E-postlista

Klubben har en e-postlista där
för närvarande 34 medlemmar
deltar. Via e-postlistan kan
styrelsemedlemmar och andra
medlemmar i klubben skicka
ut information eller frågor
och får för det mesta snabb
respons. Den som vill komma
med på e-postlistan hittar
information om hur man gör
på klubbens webbplats. Alla
medlemmar är välkomna!

Sponsorsavtal

Styrelsen har inte lyckats med
att finna någon ny huvudsponsor till klubben.
Kattliv sponsrar med annons
vid behov i tidningen samt
priser till tävlingar inom klubben.

Utställningsverksamhet

Klubbens utställningssekreterare är Monica Einarsson.
Tyvärr var inte Monica ordentligt informerad om vikten
av att spara uppgifter om vilka
katter som ställs ut i klubbens namn. Vi har därför inte
någon utställningsstatistik att
redovisa för året.

Aktiviteter i Umeå

Som vanligt har klubbens
Umeå avdelning (läs Anna
Källström med make Mikael)
varit aktiv och deltagit i på
olika sätt i föreningslivet.
Först ut var föreningarnas dag
den 15 september 2012 där
vi hade ett informationsbord
(gratis givetvis) där vi visade
upp klubben med PR-materialet som finns att skrivat
ut från hemsidan samt via
dator visade ASKs fina hemsida. Inga katter var tillåtna


på Folkets Hus tyvärr. Sedan
tätt därpå följde vår egen
utställningen 6-7 oktober 2012
där ni säkert skriver ihop
något om under egen punkt i
verksamhetsberättelsen. En
kort paus fram till kattens
dag 29 november 2012 där vi
Umeå-ASKare smög oss in i
Björkstakattens arrangemang
denna gång på Djurmagasinet
Mariedal.
Vintern och våren passerar
och den 6 juni 2013 deltar ASK
på ett arrangemang som heter
Gijrra vårfest. Vi hade ett tält
och visar 3 abessinier och 1
maine-coon från klubben. Informationsbord med material
om klubben fanns givetvis med
och allt detta skedde i Umeås
centrala kärna nämligen Rådhustorget bland alla köpsugna
personer på Sveriges nationaldag. Jag var en smula osäker
hur katterna skulle hantera
det ljud som är på en plats så
centralt med musik som spelas
och folk som pratar och stojar, men det gick hur fint som
helst. Samma månad den 20:e
så deltog ASK återigen på torget men denna gång invigdes
en samisk årstid nämligen
växandets årstid. Kulturföreningsrådet United var arrangör
till Föreningarnas dag, Gijrra
vårfest samt invigningen av
växandets årstid.
.

AbSolut Katt 2012
Det var få katter anmälda till årets AbSolut
Katt ovh inga alls i klasserna avel och uppfödning

AbSolut Katt - Vuxen

IC S* Abylyx Gioco d’inverno JW
ABY n, hane
Ägare: Agneta Rudberg

AbSolut Katt - Ungdjur/Junior

S*All Incusive Dexter, SOM o, hane
Ägare: Linda Fridell

AbSolut Katt- Senior

EP, EC S*Mureligus Tom Kitten, ABY n, hane
Ägare: Monica Einarsson

AbSolut Katt - Kastrat

EP EC S*Murilegus Tom Kitten, ABY n,
hane
Ägare: Monica Einarsson

Avelsverksamhet
Avelssekreterare har varit Agneta Rudberg fram till hösten 2013, därefter Anna Börje. Tyvärr
har Agneta haft blixtnedslag i sin dator och utan backup, förlust av all avelsstatistik. Svart var
året, som sagt,



Styrelsen tackar för året som varit och ber om ursäkt för allt
strul. Vi hoppas innerligt på ett bättre 2013-14.


